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การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560

วาระที่ 1   แจ้งเพ่ือทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
วาระที่ 2   พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559
วาระที่ 3   พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด

วนัที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ

การจ่ายเงนิปันผล
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พเิศษของคณะกรรมการประจ าปี 2560
วาระที่ 7   พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560
วาระที่ 8   พจิารณาอนุมตักิารออกหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 1,500 ล้านบาท
วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  (ถ้ามี)
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วาระที่ 1

แจ้งเพ่ือทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2559

(รายละเอยีดปรากฏในเอกสารแนบที่ 1 : รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2559)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 ไดมี้การบนัทึกอยา่งถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควร
เสนอแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบรายงานการประชุมดงักล่าว

การลงมติ วาระน้ีไดเ้ป็นการประชุมท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชน (IPO) ซ่ึงไดมี้การรับรองโดยผูถื้อหุน้มาก่อนแลว้ ส าหรับวาระน้ี
จึงเป็นวาระเพื่อทราบ
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วาระที่ 2

พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท
ประจ าปี 2559

(รายละเอยีดปรากฏในเอกสารแนบที่ 2 : รายงานผลการด าเนินงานปี 2559)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2559

การลงมติ วาระน้ีเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 2 : ผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2559

ภาพรวมของบริษัทในปี 2559 ที่ผ่านมา
• IPO
• โครงการเปิดตัวใหม่ในปี 2559
• กจิกรรมพเิศษในรอบปี 2559
• เตรียมเข้าร่วม และจัดตั้งคณะกรรมการย่อยส าหรับ การก ากบัดูแลกจิการ การบริหารความเส่ียง

และ การประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต
• จัดตั้งทีมขาย และการตลาดต่างประเทศ
• กจิกรรมส าหรับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และส่ิงแวดล้อม
• เข้าร่วมกจิกรรมของ MAI
• ผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559
• กลยุทธ์ และแผนการด าเนินการส าหรับปี 2560

BUILD A LIFE



วาระที่ 2 : ผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2559

IPO
1st TRADING DAY

BUILD A LIFE



วาระที่ 2 : ผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2559

เปิดตัว 3 โครงการใหม่ และกจิกรรมในรอบปี

BUILD A LIFE



วาระที่ 2 : โครงการใหม่ ประจ าปี 2559

ACQUISITION
CHEWATHAI 

RESIDENCE ASOKE

PROJECT VALUE

1,690MB.

BUILD A LIFE



CHEWAROM
RANGSIT – DON MUEANG

PROJECT VALUE

490MB.

BUILD A LIFE

วาระที่ 2 : โครงการใหม่ ประจ าปี 2559



CHEWATHAI 
PHETKASEM 27

PROJECT VALUE

1,600MB.

BUILD A LIFE

วาระที่ 2 : โครงการใหม่ ประจ าปี 2559



F E
Nurture Life-

partnerships with 

customers

ดูแลใส่ใจลูกค้าให้
เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวติ

Invest continuously in 

its human capital

ธ ารงรักษาและมุ่งมัน่พฒันาขีด
ความสามารถของทรัพยากร
บุคคลในองค์กรอย่างต่อเน่ือง

Foster resilient 

bonds with business 

associates

ส่งเสริมความสัมพนัธ์ที่ดี
อย่างยัง่ยืนกบัคู่ค้า และ
พนัธมติรทางธุรกจิ

Embrace utmost 

responsibility towards 

its community & 

environment 

ตระหนักและให้ความส าคัญต่อ
การดูแลรับผดิชอบชุมชน 
สังคม และส่ิงแวดล้อม

L I

วาระที่ 2 : ผลการด าเนินงานของบริษทั
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วาระที่ 2 : ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวติ

“บริษทัใส่ใจดูแลลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนของชีวติ โดยบริษทัได้จดักจิกรรมต่างๆ มากมายส าหรับลูกบ้าน และลูกค้าของเรา“

BUILD A LIFE



CHEWATHAI

SOCIETY

วาระที่ 2 : ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวติ

1260
CHEWATHAI CALL CENTER

BUILD A LIFE



วาระที่ 2 : มุ่งมัน่พฒันาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ือง

“บริษทัมุ่งมัน่ในการพฒันาบุคลากรของบริษทั ให้มคีวามสุขในการท างาน ชีวติ และสังคม จะเห็นได้ว่าปี 2559 บริษัทจัดกจิกรรมเพ่ือ
ความผ่อนคลายของพนักงานมากมาย เช่น กจิกรรมเช่ือมความสัมพนัธ์, กจิกรรมปีใหม่ เป็นต้น“
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วาระที่ 2 : มุ่งมัน่พฒันาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ือง

2559

จ ำนวนพนักงำน (คน) 95

หลกัสูตรทีบ่ริษทัส่งพนักงำนเข้ำอบรม (หลกัสูตร) 32

มีพนักงำนเข้ำร่วมอบรม ต่อพนักงำนทั้งหมด 61%

มพีนักงำนเข้ำร่วมอบรม ต่อหลกัสูตรทั้งหมด 84%

“บริษทัมุ่งมัน่ในการพฒันาบุคลากรของบริษทั เพ่ือเพิม่ขดีความสามารถในทุกด้าน อย่างต่อเน่ือง จะเห็นได้ว่าปี 2559 บริษัทส่ง
พนักงานเข้าอบรมในหลกัสูตรต่างถงึ 61% ของพนักงานทั้งหมดและมีพนักงานเข้าอบรมถงึ 84% จากหลกัสูตรทั้งหมดทีบ่ริษัทจัดขึน้“
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ชีวาทัย
สนับสนุน
ชาวนาไทย
เพ่ือมอบข้าวให้พีน้่องและ
ครอบครัวคนงานก่อสร้าง

ภายในโครงการ

วาระที่ 2 : ความสัมพนัธ์ทีด่อีย่างยัง่ยืนกบัคู่ค้า และพนัธมติรทางธุรกจิ

BUILD A LIFE



ชีวาทัย
ปันน า้ใจให้น้อง

ปรับปรุงห้องน า้ให้แก่
โรงเรียนพลบัพลาไชย

สุพรรณบุรี

วาระที่ 2 : ดูแลรับผดิชอบชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม

BUILD A LIFE



ท าดเีพ่ือพ่อ
สานต่อความดสู่ีสังคม 

ณ สถานสงเคราะห์ 
คนไข้โรคจิตทุเลา

บ้านกึง่วถิีชาย 
คลอง 6 ธัญบุรี

วาระที่ 2 : ดูแลรับผดิชอบชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม

BUILD A LIFE



วาระที่ 2 : ผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2559

BUILD A LIFE

เตรียมเข้าร่วม และจัดตั้งคณะกรรมการย่อยส าหรับ 
• การก ากบัดูแลกจิการ (CORPORATE GOVERNANCE)
• การบริหารความเส่ียง (RISK MANAGEMENT)
• การประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต (ANTI CORRUPTION) 



วาระที่ 2 : เตรียมเข้าร่วม และจัดตั้งคณะกรรมการย่อย

นายชัยยุทธ เตชะทศันสุนทร
ประธาน คณะกรรมการการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี
CHAIRMAN OF CORPORATE GOVERNANCE 
COMMITTEE

BUILD A LIFE

นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี
ประธาน คณะกรรมการการจัดการความเส่ียง
CHAIRMAN OF RISK MANAGEMENT COMMITTE



วาระที่ 2 : ผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2559

BUILD A LIFE

สร้างทีมขาย และทีมการตลาดต่างประเทศ
สร้างรายได้เพิม่ 5% จากรายได้รวมในปี 2560

10% ในปี  2561 และ 20% ในปี 2562



วาระที่ 2 : ผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2559

BUILD A LIFE

OPPORTUNITY
DAY



BUILD A LIFE

ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2559

วาระที่ 2 : ภาพรวมผลประกอบการปี 2559



วาระที่ 2 : ภาพรวมผลประกอบการปี 2559

บริษัทฯ มียอดขายในปี 2559 มูลค่า 2,515 ล้านบาท  เพิม่ขึน้ 5% จากปี 25581

ปี 2559 บริษัทฯ ท ารายได้จากการขายอสังหาฯ ให้เช่าโรงงาน และรายได้อ่ืนๆ ด้วยมูลค่ารวม 1,201 ล้านบาท
ปรับตัวลดลง 15% จากปี 25582

บริษทัฯ มกี าไรสุทธิ 63 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 20 ล้านบาทจากปี 25583

BUILD A LIFE



วาระที่ 2 : ยอดขาย รายได้ ปี 2559

ผลประกอบการ
ยอดขาย รายได้

2559 2558 YOY 2559 2558 YOY

บ้าน 84 - 100% - - 0%

คอนโด 2,414 2,391 1% 1,158 1,402 (17%)

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท 2,498 2,391 4% 1,158 1,402 (17%)

รายได้จากอสังหาริมทรัพย์อ่ืนๆ  (โรงงาน) 17 14 21% 17 14 21%

รวมรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ 2,515 2,405 5% 1,175 1,416 (17%)

รายได้อ่ืนๆ - - 0% 26 14 86%

รวม 2,515 2,405 5% 1,201 1,430 (16%)

(หน่วย : ล้านบาท)

“ยอดขายปี 2559 มูลค่า 2,515 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 5% มูลค่า 107 ล้านบาท ส่วนรายได้ปรับตัวลง 16% จากปี 2558
โดยในปี 2559 บริษัทฯ ท า รายได้รวม มูลค่า 1,201 ล้านบาท ”

BUILD A LIFE



วาระที่ 2 : ก าไรสุทธิ

63 83

360 
408 

ก าไรสุทธิ

ก าไรขั้นต้น

2559 2558 

“ก าไรสุทธิปี 2559 มูลค่า 63 ล้านบาท คดิเป็น 5% ปรับตัวลงจากปี 2558 มูลค่า 20 ล้านบาท ”

BUILD A LIFE

= 5% = 6%

= 30%
= 29%



1,701 

641

2560

2561

ยอดรอรับรู้รายได้ ณ ส้ินปี 2559 มีมูลค่าทั้งส้ิน 
2,342 ล้านบาท 

2,342 

นับเป็นยอดรอรับรู้รายได้ของปี 2560
มูลค่า 1,701 ล้านบาท 

รายปี

วาระที่ 2 : ยอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ ส้ินปี 2559 (ล้านบาท)

BUILD A LIFE

แจ้งวฒันะ, 2%

ราชปรารภ, 2%
รามค าแหง, 0.2%

อนิเตอร์เชนต์, 1%
งามวงศ์วาน, 2%

ชีวารมย์, 5%

บางโพ, 32%

อโศก, 56%



กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานปี 2560

วาระที่ 2 : กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงาน

BUILD A LIFE



ORGANIC GROWTH INORGANIC GROWTH

BUILD A LIFE

กลยุทธ์ในการเตบิโต
ยดึมัน่การเตบิโตในสองรูปแบบ

วาระที่ 2 : กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงาน



40%

55%

5%

BUILD A LIFE

กลยุทธ์ในการเตบิโต

ปรับความสมดุลของประเภทสินค้า

วาระที่ 2 : กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงาน



กลยุทธ์ในการเติบโต

• มองหาโอกาสร่วมลงทุนกบัหุ้นส่วนใหม่ ไม่ว่าในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ

• มองหาโอกาสในการขยายตวั ของธุรกจิไปยงัหัวเมืองใหญ่ในประเทศ

BUILD A LIFE

วาระที่ 2 : กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงาน



วาระที่ 2 : เป้าหมายการด าเนินงาน (ล้านบาท)

BUILD A LIFE

2558 2559 2560

1,429

?

1,201

1,701

รายได้



โครงการที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี 2560

BUILD A LIFE

วาระที่ 2 : โครงการที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี 2560



PHUTTHAMONTHON 

SAI1
สถานที่ตั้ง : กรุงเทพฯ 

ตะวนัออกเฉียงใต้
เปิดตัวส้ินปี 2560 ทยอยรับรู้รายได้ปี 2561

มูลค่าโครงการ

1,200 MB.

BUILD A LIFE

วาระที่ 2 : โครงการที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี 2560

ภาพทีน่ าเสนออาจไม่ใช่รูปแบบจริงของโครงการ



TOWNHOME 

KLONG 4
สถานที่ตั้ง : กรุงเทพฯ ทางเหนือ

เปิดตัวส้ินปี 2560 ทยอยรับรู้รายได้ปี 2561
มูลค่าโครงการ

750 MB.

BUILD A LIFE

วาระที่ 2 : โครงการที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี 2560

“ภาพทีน่ าเสนอ ไม่ใช่รูปแบบจริงของโครงการ”



TOWNHOME
CONDO LOCATION

สถานที่ตั้ง : กรุงเทพ
คาดว่าเปิดตัวประมาณไตรมาสที่ 3 - 2560 ทยอยรับรู้รายได้ปี 2561

มูลค่าโครงการ

500 MB.
(2 Projects)

BUILD A LIFE

ระหว่างเจรจาจดัตั้งบริษทัรวมทุน

วาระที่ 2 : โครงการที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี 2560

“ภาพทีน่ าเสนอ ไม่ใช่รูปแบบจริงของโครงการ”



RETIREMENT 
VILLAGE

สถานที่ตั้ง : ภูเกต็
คาดว่าเปิดตัวประมาณไตรมาสที่ 3 - 2560 ทยอยรับรู้รายได้ปี 2562

มูลค่าโครงการ

3,900 MB.

BUILD A LIFE

ระหว่างเจรจาจดัตั้งบริษทัรวมทุน

วาระที่ 2 : โครงการที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี 2560



CONDO 
CBD LOCATION

สถานที่ตั้ง : กรุงเทพ
คาดว่าเปิดตัวส้ินปี 2560 ทยอยรับรู้รายได้ปี 2562

มูลค่าโครงการ

950 MB.

BUILD A LIFE

วาระที่ 2 : โครงการที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี 2560

ระหว่างเจรจาซ้ือที่ดนิ

“ภาพทีน่ าเสนอ ไม่ใช่รูปแบบจริงของโครงการ”



TOWNHOME
สถานที่ตั้ง : กรุงเทพฯ ทางเหนือ

เปิดตัวส้ินปี 2560 ทยอยรับรู้รายได้ปี 2561
มูลค่าโครงการ

400 MB.

BUILD A LIFE

วาระที่ 2 : โครงการที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี 2560

ระหว่างเจรจาซ้ือที่ดนิ

“ภาพทีน่ าเสนอ ไม่ใช่รูปแบบจริงของโครงการ”



โครงการที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี 2560 จ านวน 7 โครงการ
มูลค่าโครงการรวม 7,700 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

บริษัทชีวาทัย
• บ้านเดีย่วระดบัลกัชัวร์ร่ี 1 โครงการ มูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท
• ทาวน์โฮม จ านวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 1,150 ล้านบาท
• อาคารชุด จ านวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการ 950 ล้านบาท

บริษทัร่วมทุน
• ทาวน์โฮม จ านวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 500 ล้านบาท
• อาคารชุด จ านวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการ 3,900 ล้านบาท

BUILD A LIFE

วาระที่ 2 : โครงการที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี 2560



จบวาระที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2559

การลงมติ วาระน้ีเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

BUILD A LIFE

พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท
ประจ าปี 2559

(รายละเอยีดปรากฏในเอกสารแนบที่ 2 : รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2559)



วาระที่ 3

BUILD A LIFE

พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษทัฯ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559



วาระที่ 3 : สินทรัพย์รวม หนีสิ้นรวม และส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

BUILD A LIFE

2559 % 2558 % YOY

สินทรัพย์รวม 3,171 100% 2,355 100% 35%

เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 58 2% 74 3% -21%

ท่ีดิน และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 2,525 80% 1,841 78% 37%

สินทรัพยอ่ื์น ๆ 588 19% 440 19% 34%

หนีสิ้นรวม 2,195 69% 1,668 71% 32%

หน้ีสินหมุนเวยีน 1,412 45% 941 40% 50%

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 414 13% 452 19% -8%

หน้ีสินหมุนเวยีน – อ่ืนๆ 369 12% 276 12% 34%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 976 31% 687 29% 42%

หนีสิ้นรวม
3,171

2,355

สินทรัพย์รวม

2559 2558

2559 2558 2,195

1,668ส่วนของผู้ถือหุ้น

2559 2558

967

687



วาระที่ 3 : รายได้รวม ค่าใช้จ่ายรวม ก าไรสุทธิ

BUILD A LIFE

รายได้รวม

1,429

1,201

2559 2558

ค่าใช้จ่ายรวม

1,346

1,138

2559 2558

ก าไรสุทธิ

83

63

2559 2558 อตัราก าไรสุทธิ

6%

5%



วาระที่ 3 : งบก าไรขาดทุน

งบก าไรขาดทุน 31 ธันวาคม2559 % 31 ธันวาคม2558 % เพิม่ขึน้/ลดลง %

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,175 1,415 (227) (16%)

รายไดอ่ื้นๆ 26 14 12 85%

รายได้รวม 1,201 100% 1,429 100% (228) (15%)

ตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 841 70% 1,021 71% (180) (17%)

ก าไรขั้นต้น 360 30% 408 29% (48) (11%)

ค่าใชจ่้ายในการขาย 142 12% 139 10% 3 2%

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 97 8% 109 8% (12) (11%)

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ และค่าใช้จ่ายทางภาษี 121 10% 160 11% (39) (24%)

ตน้ทุนทางการเงิน 51 4% 58 4% (7) (12%)

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 70 6% 102 7% (32) (31%)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 7 0.6% 19 1.3% (12) (63%)

ก าไรสุทธิ 63 5% 83 6% (20) (24%)

BUILD A LIFE



วาระที่ 3 : อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน (D/E Ratio), อตัราส่วนทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทุน (IBD Ratio)

2.20 2.40

1.87 
2.03 อตัราส่วนที่มีภาระดอกเบีย้

ต่อทุน (IBD/E Ratio)

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน 
(D/E Ratio)

2559 2558 

“ปี 2559 บริษัทฯ มี อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนลดลงอยู่ที ่2.20 เท่า และมีอตัราส่วนที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทุนทีล่ดลง อยู่ที ่1.87 เท่า ”

BUILD A LIFE



จบวาระที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงิน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั แลผา่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้

หากทีป่ระชุมถือหุ้นจะอนุมตัิ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

BUILD A LIFE

พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษทัฯ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559



ปิดรับบัตรลงคะแนนเสียง 
ส าหรับวาระที่ 3

จบวาระที่ 3

BUILD A LIFE



วาระที่ 4 

BUILD A LIFE

พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงนิปันผล



วาระที่ 4 : จดัสรรเงนิก าไรสุทธิ ประจ าปี 2559

BUILD A LIFE

“นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดให้บริษัท จ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ หลงั
หักภาษีและหลงัหักเงินส ารองตามกฎหมาย รวมถงึเงนิส ารองอ่ืนๆ (ถ้ามี)”

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล 2559
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิเฉพาะกจิการ 113,042,289

ส ารองตามกฎหมาย 5,652,114

ก าไร(ขาดทุน) สุทธิเฉพาะกจิการ หลงัหักส ารองตามกฎหมาย 107,390,175

จ านวนหุ้น 750,000,000

เงนิปันผลจ่ายประจ าปี  (บาท : หุ้น) 0.03

ก าไรสะสมของงบเฉพาะกจิการ 26,987,258

เงนิปันผลจ่ายทั้งส้ิน 22,500,000

สัดส่วนการจ่ายเงนิปันผล 21%



จบวาระที่ 4 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2559 จ านวน 5,652,114 บาทเพื่อ
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.03 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 22,500,000 บาท และก าหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560

การลงมติ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

BUILD A LIFE

พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงนิปันผล



จบวาระที่ 4 

ปิดรับบัตรลงคะแนนเสียง
ส าหรับวาระที่ 4

BUILD A LIFE



วาระที่ 5

พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ
ประจ าปี 2559

(รายนามและประวตัิของกรรมการที่เสนอช่ือให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ : ปรากฎในเอกสารแนบ 3 )

BUILD A LIFE



วาระที่ 5 : กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 2 ท่าน และเสนอแต่งตั้งใหม่

นายชัยยุทธ เตชะทศันสุนทร

กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการก ากบักจิการ
1

Mr. Chung Tang Fong (ชุง ทงั ฟง)

กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
2

BUILD A LIFE



วาระที่ 5 : กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 2 ท่าน และเสนอแต่งตั้งใหม่

BUILD A LIFE

นายชัยยุทธ เตชะทศันสุนทร
กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน, ประธาน
กรรมการก ากบักจิการ

อายุ 46 ปี
สัญชาติ ไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอสิระ
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 1 เดือน วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 

(18 กมุภาพนัธ์ 2558)



วาระที่ 5 : กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 2 ท่าน และเสนอแต่งตั้งใหม่ (ต่อ)

BUILD A LIFE

การอบรมหลกัสูตรกรรมการทีจ่ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่119/2015

กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืน
• กจิกรรมทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการอสิระ บริษทั ททีแีอล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)
• กจิกรรมทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั ทุนไพบูลย์ จ ากดั
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั เกยีรตแิลนด์ จ ากดั
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เกยีรติธานี คนัทรีคลบั จ ากดั
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั เจเนอรัล อนิชัวรันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั เดอะ ลทิเิกเทอร์ส จ ากดั

• กจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่ม ี

การถือหุ้นในบริษทั : ไม่ม ี(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 คร้ัง เข้าประชุม 6 คร้ัง
อ่ืนๆ : ไม่มปีระวตัิการกะท าผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพย์ซ่ึงกระท า

โดยสุจริต

นายชัยยุทธ เตชะทศันสุนทร



วาระที่ 5 : กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 2 ท่าน และเสนอแต่งตั้งใหม่

BUILD A LIFE

Mr. Chung Tang Fong (ชุง ทัง ฟง)
กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

อายุ: 64 ปี
สัญชาติ: สิงคโปร์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการอสิระ
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ: 2 ปี วนัที่เข้าเป็นกรรมการ 

(31 มีนาคม 2558)



วาระที่ 5 : กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 2 ท่าน และเสนอแต่งตั้งใหม่ (ต่อ)

BUILD A LIFE

Mr. Chung Tang Fong
(ชุง ทงั ฟง)

การอบรมหลกัสูตรกรรมการทีจ่ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Accreditation Program (DAP) Class 125/2559

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน
• กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่ม-ี
• กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2557 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ Southern Packaging Group Ltd., Singapore
2557 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ Ace Achieve Infocom Ltd., Singapore
2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Xi-Hong Enterprise Pte Ltd., Singapore

การถือหุ้นในบริษทั : ไม่ม ี(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 คร้ัง เข้าประชุม 6 คร้ัง
อ่ืนๆ : ไม่มปีระวตัิการกะท าผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพย์ซ่ึงกระท า

โดยสุจริต



วาระที่ 5 : กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 2 ท่าน และเสนอแต่งตั้งใหม่ (ต่อ)

BUILD A LIFE

➢ เป็นผู้ให้ความเห็น ช้ีแนะ ข้อกฏหมาย แนวทางการปฎบัิต ิอนัเกีย่วข้องด้วยการด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ 
เช่น พระราชบัญญตัอิาคารชุด, พระราชบัญญตัิจัดสรรทีด่นิ และ ข้อก าหนดกฏเกณฑ์ทีจ่ าเป็นในการ
ประกอบกจิการ

➢ เป็นผู้ให้ความเห็น ช้ีแนะ, สรรหา และ พจิารณาค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการ ตลอดจนถึง ผู้บริหาร
เพ่ือให้เกดิปรโยชน์สูงสุดในการด าเนินกจิการของบริษทั

➢ เป็นผู้ส่งเสริม ช้ีแนะ ควบบคุมก ากบัการด าเนินกจิการของบริษทัฯให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลกัธรรมาภิ
บาล 

➢ เป็นผู้ให้ค าช้ีแนะ และ ควบคุม การบริหารความเส่ียงในการด าเนินกจิการของบริษทัฯ
➢ เป็นผู้ส่งเสริมความสัมพนัธ์ที่ดใีนนามของบริษัทฯ กบั หน่วยงาน และ เจ้าหน้าที ่ของรัฐ

คุณประโยชน์ทีท่ าให้แก่บริษทั

นายชัยยุทธ เตชะทศันสุนทร

เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ในปี 2559 
เข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6 ในปี 2559 
เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 1/2 ในปี 2559  



วาระที่ 5 : กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 2 ท่าน และเสนอแต่งตั้งใหม่ (ต่อ)

BUILD A LIFE

➢ เป็นผู้ให้ความเห็น ช้ีแนะ การด าเนินกจิการกบัความพนัธ์ทางด้านสังคม และ ชุมชน
➢ เป็นผู้ให้ความเห็น ช้ีแนะ, สรรหา และ พจิารณาค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการ ตลอดจนถึง ผู้บริหาร

เพ่ือให้เกดิปรโยชน์สูงสุดในการด าเนินกจิการของบริษทั
➢ เป็นผู้ส่งเสริม ช้ีแนะ ควบบคุมก ากบัการด าเนินกจิการของบริษทัฯให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลกัธรรมาภิ

บาล 
➢ เป็นผู้ให้ค าช้ีแนะ และ ควบคุม การบริหารความเส่ียงในการด าเนินกจิการของบริษทัฯ
➢ เป็นผู้ส่งเสริมความสัมพนัธ์ที่ดใีนนามของบริษัทฯ กบั หน่วยงาน และ เจ้าหน้าที ่ของรัฐ และ ความสัมพนัธ์

ระหว่างประเทศ เช่น ไทย-จีน, ไทย-สิงคโปร์ 

คุณประโยชน์ทีท่ าให้แก่บริษทั

เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ในปี 2559 
เข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6 ในปี 2559 
เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 2/2 ในปี 2559  

Mr. Chung Tang Fong
(ชุง ทงั ฟง)



จบวาระที่ 5

พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ
ประจ าปี 2559

(รายนามและประวตัิของกรรมการที่เสนอช่ือให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ : ปรากฎในเอกสารแนบ 3 )

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้งใหก้รรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี การเสนอแต่งตั้งกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระดงักล่าว ไดผ้า่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการแลว้

การลงมติ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

BUILD A LIFE



จบวาระที่ 5 

ปิดรับบัตรลงคะแนนเสียง
ส าหรับวาระที่ 5 

BUILD A LIFE



วาระที่ 6

พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พเิศษของคณะกรรมการ
ประจ าปี 2560

BUILD A LIFE



วาระที่ 6 : พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พเิศษของคณะกรรมการ

รำยละเอยีดกำรจ่ำยเงินปันผล
ค่ำตอบแทนรำยเดือน

(บำทต่อเดือน)
ค่ำเบีย้ประชุม
(บำทต่อคร้ัง)

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท

ประธำนกรรมกำร 60,000 60,000
กรรมกำร 10,000* 40,000
กรรมกำรอสิระ 10,000 20,000

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ - 40,000
กรรมกำรตรวจสอบ - 20,000

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน

ประธำนกรรมกำรสรรหำพจิำรณำ – ค่ำตอบแทน - 40,000
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน - 20,000

BUILD A LIFE

*ยกเว้นกรรมการบริหาร



รำยละเอยีดกำรจ่ำยเงินปันผล
ค่ำตอบแทนรำยเดือน

(บำทต่อเดือน)
ค่ำเบีย้ประชุม
(บำทต่อคร้ัง)

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee )

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร - 70,000
กรรมกำร - 60,000

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร

ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร - 10,000
กรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร - 5,000

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง - 10,000
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง - 5,000

BUILD A LIFE

วาระที่ 6 : พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พเิศษของคณะกรรมการ



BUILD A LIFE

วาระที่ 6 : พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พเิศษ(โบนัส)ของคณะกรรมการ

“ขอเสนอ ผลประโยชน์พเิศษ(โบนัส) ร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจ านวนเงินเทียบเท่าเงนิปันผลที่ประกาศ
จ่าย หรือไม่เกนิ 2,000,000 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้จดัสรรผลประโยชน์พเิศษ

ส าหรับคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2560”



จบวาระที่ 6

พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พเิศษของคณะกรรมการ
ประจ าปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการก าหนดค่าตอบแทน และ ผลประโยชนพ์ิเศษ ใหแ้ก่กรรมการ
ส าหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ทั้งน้ี การก าหนดค่าตอบแทน และ ผลประโยชนพ์ิเศษ ส าหรับกรรมการดงักล่าวไดผ้า่นการกลัน่กรอง
จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการแลว้

การลงมติ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

BUILD A LIFE



จบวาระที่ 6

ปิดรับบัตรลงคะแนนเสียง
ส าหรับวาระที่ 6

BUILD A LIFE



วาระที่ 7

พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2560

(รายนามและประวตัิของผู้สอบบัญชี  : ปรากฎในเอกสารแนบ 4 )

BUILD A LIFE



วาระที่ 7 : แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี  ประจ าปี 2560

1. เสนอพจิารณาให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีแห่งบริษทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ซ่ึงมปีระสบการณ์และความต่อเน่ือง
ในการตรวจสอบบัญชีของบริษทั ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัประจ าปี 2559 ดงัมีรายนามต่อไปนี้

คุณพมิพ์ใจ มานิตขจรกจิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่4521 และ/หรือ
คุณโสภณ เพิม่ศิริวลัลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่3182 และ/หรือ
คุณรุ้งนภา เลศิสุวรรณกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่3516 และ/หรือ
คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่3972 และ/หรือ
คุณรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่5659 และ/หรือ

2. เสนอพจิารณาให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัค่ิาสอบบัญชีประจ าปี 2559 ส าหรับบริษัทเป็น จ านวนไม่เกนิ 1,500,000 บาท และใน
กรณทีีผู้่สอบบัญชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบัตหิน้าทีไ่ด้ ให้บริษทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ
ส านักงานท าหน้าทีต่รวจสอบบัญชีและแสดงความคดิเห็นต่องบการเงนิของบริษทัแทนผู้สอบบัญชีดงักล่าวได้

BUILD A LIFE



จบวาระที่ 7

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั

การลงมติ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

BUILD A LIFE

พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2560

(รายนามและประวตัิของผู้สอบบัญชี  : ปรากฎในเอกสารแนบ 4 )



จบวาระที่ 7

ปิดรับบัตรลงคะแนนเสียง
ส าหรับวาระที่ 7

BUILD A LIFE



วาระที่ 8

พจิารณาอนุมตักิารออกหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 1,500 ล้านบาท

BUILD A LIFE



วาระที่ 8 : การออกหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 1,500 ล้านบาท

BUILD A LIFE

“มตทิีป่ระชุมของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั ประจ าปี 2558 ”
วาระที่ 4 ผู้ถือหุ้นมมีตใิห้บริษทั ออกหุ้นกู้ในวงเงนิ 2,000 ล้านบาท ปัจจุบันใช้ไป 170 ล้านบาท 
ณ ส้ินปี 31 ธันวาคม 2559 และ หลงัจากบริษทั แปรสภาพเป็น บริษทัมหาชน บริษทั มคีวาม
ประสงค์ยกเลกิ วงเงนิออกหุ้นกู้ตามมตดิงักล่าว และ ให้ใช้วงเงนิออกหุ้นกู้ ตามทีจ่ะได้เสนอ

ดงัต่อไปนี้



วาระที่ 8 : การออกหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 1,500 ล้านบาท

มูลค่ารวมของหุ้นกู้

สกลุเงนิ

ชนิด หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผู้ถือหรือไม่ระบุช่ือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มผู้ีแทน ผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่มผู้ีแทนผู้ถือหุ้น
กู้ มหีลกัประกนั หรือไม่มีหลกัประกนั (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ) ขึน้อยู่กบัภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขาย หุ้นกู้ในแต่
ละคร้ังตามความเหมาะสม และปัจจัยอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

ไม่เกนิ 1,500 ล้านบาทหรือในสกลุเงนิอ่ืนในจ านวนทีเ่ทยีบเท่าทั้งนี ้บริษทัฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิม่เตมิและ/หรือ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ือทดแทนหุ้นกู้เดมิทีม่กีารไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าวโดยหุ้นกู้ทีบ่ริษัท ออกจ าหน่ายแล้ว
ในขณะใดขณะหน่ึงจะต้องมจี านวนเงินไม่เกนิวงเงินดงักล่าว

เงนิบาทและ/หรือเงนิสกลุต่างประเทศโดยใช้อตัราแลกเปลีย่นในขณะทีม่กีารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อายุ ไม่เกนิ 5 ปีนับตั้งแต่วนัออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนราย
ใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใดๆ โดยอาจเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจ านวนหรือบางส่วนในคราวเดยีวกนั 
หรือหลายคร้ัง และหรือใน ลกัษณะหมุนเวยีน (Revolving Basis) กไ็ด้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆ และ/หรือ กฎหมายอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้องทีม่ผีลบังคบั
ใช้ในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุ้นกู้น้ัน

การเสนอขาย

BUILD A LIFE



จบวาระที่ 8

พจิารณาอนุมตักิารออกหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 1,500 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั

การลงมติ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

BUILD A LIFE



จบวาระที่ 8

ปิดรับบัตรลงคะแนนเสียง
ส าหรับวาระที่ 8

BUILD A LIFE



วาระที่ 9

พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)

BUILD A LIFE



ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

BUILD A LIFE

ขอขอบพระคุณ


